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Specialpedagogik
i skolan 2014

➠ Hur kan du stärka din roll som speciallärare/specialpedagog?
➠ Så här kan ni arbeta framgångsrikt med era elever
i matematiksvårigheter

➠ Neuropsykiatriska tillstånd – förståelse, bemötande
och verksamma strategier – ta del av forskning och väl
beprövade metoder

➠ Inlärning och motivation – hjälp dina elever att hitta

motivationen och bli självständigare i sin kunskapsinlärning

➠ Så här skapar du en god och inkluderande inlärningsmiljö för 		
alla elever – få alla elever att känna sig sedda och hörda

➠ 27 november separat bokningsbar förmiddag
Datum och plats: 25–26 november, Stockholm

talare

Lisbeth Henricsson,
leg. psykolog och
fil.dr.i Linköpings
kommun

David Edfelt,
leg psykolog, Provius,
Stockholm

Lillemor Aneer,
universitetsadjunkt
och specialpedagog,
Specialpedagogiska
institutionen, SU

Helena Roos,
universitetsadjunkt och
doktorand på Linnéuniversitetet, Växjö

Markus Björnström,
logoped och speciallärare vid Lemshaga
akademi, Värmdö
kommun

Välkommen till konferensen specialpedagogik i skolan 2014!
Konferensen Specialpedagogik i skolan 2014 är framtagen för att ge dig som arbetar som
speciallärare/specialpedagog en unik bredd av ämnen som berör din yrkesvardag. Under konferensen får du ta del av beprövade och lyckade arbetsmodeller för hur du stärker din viktiga
roll som speciallärare/specialpedagog samt hur du arbetar inkluderande i praktiken. Du får
även möjlighet att lyssna till hur du identifierar olika typer av matematiksvårigheter och hur
ni arbetar och samverkar i praktiken med elever i matematiksvårigheter. Du får också ta del
av Kristina Hellbergs, universitetslektor Stockholms universitet, intressanta föreläsning där hon
bl.a. tar upp aktuell forskning om läs- och skrivinlärning för elever med ADHD och Aspergers
syndrom och hur ni kan stärka alla elevers kunskaper i läs- och skrivprocessen.
Under eftermiddagen den 26 november erbjuder vi parallella spår. Du väljer inriktning mot
grundskola eller gymnasium.
Vi är glada över att kunna presentera några av Sveriges främsta experter inom området specialpedagogik. Under konferensens två dagar får du bland annat lyssna till:

➠ Lisbeth Henricsson, leg psykolog. I sitt arbete leder Lisbeth bl.a. sedan många år tillbaka ett
nätverk för specialpedagoger. Hon har även specialistkompetens både i neuropsykologi och
pedagogisk psykologi. Lisbeth kommer i sin inspirerande och konkreta förläsning bl.a. ta upp
hur du skapar trygghetskapande relationer och en inkluderande miljö för eleverna.
➠ David Edfelt, leg psykolog. Arbetar med utbildning, utredning och handledning. David har
arbetat som psykolog inom förskola/skola och barnpsykiatri. Under sin föreläsning behandlar
David många högaktuella frågor kring neuropsykiatriska tillstånd bl.a. hur ni kan samverka
kring elever med neuropsykiatriska tillstånd och hur ni stöttar eleverna socialt och pedagogiskt
i klassrummet.
➠ Catharina Tjernberg, lektor i specialpedagogik. 2013 disputerade Catharina med avhandlingen, ”Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken”. I Catharinas högaktuella föreläsning får du bl.a. lyssna till vilka framgångsfaktorerna är för ett resultatrikt läs- och skrivlärande och hur du kan handleda lärarna i
arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter.
Du får även lyssna till Anna Tebelius Bodin, pedagog på gymnasiet som tar med dig på en
fartfylld föreläsning om hur vi lär. Anna bjuder på konkreta tips om inlärning, motivation och
självbild, varvat med insikter om hjärnan.
Dessutom får du lyssna till Gullan Sjöholm, speciallärare och mamma till Simon Sjöholm som har
dyslexi och grav språkstörning. Du får ta del av deras viktiga föreläsning om vad det innebär
att ha språkstörning samt hur du kan arbeta i praktiken för att ge elever med språkstörning
undervisning.
Missa inte vårt seminarium med David Edfelt, leg psykolog som b.la. arbetar med utveckling av
organisationer och grupper. Förmiddagen den 27 november presenterar vi ett seminarium som
enbart är fokuserat på hur speciallärare/specialpedagoger tillsammans med elevhälsan lyckas
skapa samarbete och verksamma strategier för elever i behov av särskilt stöd. Dagen är till för
er som vill förnya och utveckla ett tydligt samarbete mellan elevhälsa och speciallärare/
specialpedagog.
Vårt mål med konferensen är att ge dig konkreta och aktuella metoder samt ny inspiration
som du ska kunna använda dig av i ditt arbete och i mötet med dina elever och kollegor.
Försäkra dig om en plats redan i dag!
Gå in på vår hemsida www.kompetensteamet.se eller ring in din anmälan
på telefonnummer 08-410 281 50.
Vänliga hälsningar

Katja Kimby			
Utbildningsansvarig				
Kompetensteamet								

Specialpedagogik i skolan 2014 – Dag 1, 25 november
08.30 Registrering med kaffe och smörgås
09.00 Moderator, Hanna Ahlstrand inleder konferensen
Hanna Ahlstrand, förstelärare och lärare i svenska och SO på Futuraskolan Rådan i Sollentuna. Hanna började
sin karriär som pedagogisk resurs till en elev i behov av särskilt stöd och det var där Hannas stora engagemang för
specialpedagogiska frågor väcktes.

09.05 Goda samspel och relationer – för inkludering och lärande
• Så här skapar du trygghetsskapande relationer med dina elever! – få konkreta metoder
• Så här skapar du en god och inkluderande inlärningsmiljö för alla elever – få alla elever att
			 känna sig sedda och hörda
• Vad är ett proaktivt ledarskap och hur blir du en proaktivledare?
Lisbeth Henricsson, leg psykolog och fil.dr. Hon är specialistansvarig för barn med psykosociala svårigheter i
Linköpings kommun. Lisbeth har arbetat som psykolog i över 40 år. Hon har forskat, följt elever i sex års tid och
doktorerat om både elever med utagerande och inåtvänt beteende. Lisbeths avhandling heter: Warriors and
worriers: Development, Protective and Exacerbating Factors in Children with Behavior Problems.

10.40 Kaffepaus
11.00 Neuropsykiatriska tillstånd – förståelse, bemötande och verksamma
		
strategier – ta del av forskning och väl beprövade metoder
•
•
•
•

Diagnos eller inte – var går egentligen gränsen? Är det en ökning?
Hur stödjer du på bästa sätt elever med behov av kognitivt stöd?
Hur bemöter och stöttar du utåtagerande elever?
Vilka hjälpmedel kan du använda dig av i ditt arbete med elever med neuropsykiatriskt
tillstånd?
• Samverka kring elever med neuropsykiatriskt tillstånd – få samarbetet med barnpsykiatri
			 och socialtjänst att fungera
• Hur stöttar ni elever med autismspektrum /ADHD socialt och pedagogiskt i klassrummet?
David Edfelt, leg psykolog, arbetar med utbildning, utredning och handledning samt utveckling av organisationer och grupper. Han har arbetat inom förskola/skola, barnpsykiatri och på Karolinska Universitetssjukhuset.
David undervisar även på Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

12.30 Lunch
13.30 Simon klarade skolan – trots grav språkstörning – hur kan du arbeta i praktiken 		
		
för att ge elever med språkstörning undervisning?
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentation av Simon och hur hans språkstörning påverkat hans skolgång
Hur vanligt är språkstörning och vilka svårigheter kan detta leda till?
Vikten av tidig utredning och diagnos
Så här stödjer du språkutvecklingen hos elever med språkstörning
Behovet av tidigt stöd och behovet av resurspedagog/språkstörningstolk
Vikten av att tekniska hjälpmedel går hand i hand med en individanpassad pedagogik
Individanpassad pedagogik och vad arbetssättet innebär
Hur en individanpassad pedagogik kan leda till en lyckad inkludering i en vanlig skola

Gullan Sjöholm och Simon Sjöholm, Gullan Sjöholm är speciallärare med talpedagogutbildning. Hon är mamma
till Simon som har dyslexi och grav språkstörning, och har under fjorton år dokumenterat och arbetat fram en
individanpassad pedagogik för Simon som har gjort att han har klarat skolan med mycket goda resultat, från
lågstadiet till högskolan. Simon Sjöholm arbetar idag med att ta fram IT-hjälpmedel och tekniska lösningar för
personer med specifika inlärningssvårigheter.

Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus
15.30 Inlärning och motivation – hjälp dina elever att hitta motivationen och bli
		
självständigare i sin kunskapsinlärning
•
•
•
•

Engagera dina elever med tre enkla medel som driver motivation
Få insikt om hur hjärnan bearbetar information och vad det betyder för undervisningen
Underlätta för eleverna med effektiv och tidsbesparande studieteknik
Lär dig hur stress påverkar tanken och vad du kan göra åt det

Anna Tebelius Bodin, pedagog på gymnasiet sedan hon studerat inlärningspsykologi och dyslexi på Harvard. Idag
föreläser och fortbildar Anna om inlärning och motivation baserat på kunskapen om hjärnan och erfarenheten
från skolan. Hon är också specialiserad på dyslexi och inkluderad undervisning.

17.00 Moderator avslutar dagen

Dag 2, 26 november Spår 1 Grundskolan
08.15 Slät kopp kaffe
08.30 Undervisning för elever i matematiksvårigheter, vad hur och varför?
•
•
•
•
•

Vad säger aktuell forskning om dyskalkyli?
Vad är matematiksvårigheter? Hur ser det ut och varför?
Hur undervisar ni, vad är viktigt att tänka på?
Hur kan ni jobba inkluderande i matematik?
Hur utnyttjar ni olika kompetenser på skolan för att stödja elever i
matematiksvårigheter?
• Vilka hjälpmedel kan du ta till för att underlätta för dina elever och hur använder ni dem?
Helena Roos, universitetsadjunkt och doktorand på Linnéuniversitetet, Växjö i matematikdidaktik med ansvar för
speciallärarprogrammet specialisering matematik som huvudsakliga uppgift. Helena forskar även om inkludering i
matematik med fokus på elever i särskilda utbildningsbehov i matematik.

10.00 Kaffepaus
10.20 Helena Roos, föreläsningen fortsätter
10.50 Ta del av den senaste forskningen av resultatrikt läs- och skrivlärande och 			
		
hur ni i praktiken stärker alla elevers kunskaper i läs- och skrivprocessen
• Vilka är framgångsfaktorerna för en lyckad läs- och skrivundervisning? – ta del av
			 aktuell forskning
• Hur arbetar ni praktiskt och övergripande med läsning och skrivning – vilka är
framgångsfaktorerna?
• Hur skapar ni möjligheter för elever i läs- och skrivsvårigheter inom klassens ram?
• Så här handleder du lärarna i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter
Catharina Tjernberg, specialpedagog och fil. dr. från Stockholms universitet. Hon har under många år arbetat
med barn i läs- och skrivsvårigheter. 2013 disputerade Catharina med avhandlingen, Framgångsfaktorer i läsoch skrivlärande: En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken. Idag arbetar Catharina som
föreläsare och utbildare på universitet och högskolor.

12.30 Lunch
13.30 Det viktiga arbetet som speciallärare/ specialpedagog 2014
•
•
•
•
•

Hur kan du stärka din roll som speciallärare/specialpedagog?
Inkludering, vad är det? Beprövad forskning och praktisk erfarenhet
Åtgärdsprogram – hur får ni det att bli ett levande material och ingen hyllvärmare?
Vad ska dokumenteras och hur går du till väga?
Hur får ni till det viktiga samarbetet med lärarna och föräldrarna? – få konkreta metoder

Lillemor Aneer, specialpedagog, läromedelsförfattare och fil.mag. i specialpedagogik. Lillemor undervisar på
speciallärar- och specialpedagogprogrammen på Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

14.20 Kaffepaus
14.40 Lillemor Aneer, föreläsningen fortsätter
15.20 Moderator sammanfattar dagarna
15.25 Dagen avslutas

27 november – separat bokningsbar förmiddag
09.00 Utveckla ett tydligt och aktivt samarbete mellan elevhälsa och speciallärare/
		
specialpedagoger – skapa förståelse, samarbete och verksamma strategier för
		
elever i behov av särskilt stöd
• Elevhälsans uppdrag - främjande och förebyggande arbete i enlighet med skollagen
• Hur identifierar, prioriterar och organiserar ni? – viktiga framgångsfaktorer för att stödet ska bli vasst
• Forum för reflekterande samtal – att utnyttja de unika kompetenserna på skolan
• Vad ska jag göra, vad ska andra göra och vad gör vi tillsammans? Konsten att veta vem som gör vad?
• Förhållningssätt och strategier som fungerar för elever som utmanar och för elever där det tar tid att lära sig

Dag 2, 26 november Spår 2 Gymnasiet
08.15 En slät kopp kaffe
08.30 Hur kan du arbeta framgångsrikt med dina elever i matematiksvårigheter?
• Vad säger aktuell forskning om diagnostisering av dyskalkyli?
• Hur identifierar du olika former av matematiksvårigheter – vilka mönster ska du leta efter?
• Hur ska ni arbeta med elever som har svårigheter? Ska ni arbeta med färdighetsträning
eller ska ni arbeta kompensatoriskt?
• Hur kan ni arbeta praktiskt och övergripande – så att eleverna når högre måluppfyllelse?
– vilka är framgångsfaktorerna?
• Så här handleder du lärarna i arbetet med elever i matematiksvårigheter
Markus Björnström, logoped och speciallärare vid Lemshaga akademi, Värmdö kommun. I skolan arbetar
Markus särskilt med elever i årskurs fem till nio med läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter.
Han är en väl anlitad föreläsare och handledare inom skola och universitet. Markus har även skrivit boken
”Värt att veta om dyskalkyli”.

10.00 Kaffepaus
10.20 Markus Björnström, föreläsningen fortsätter
10.50 Ta del av den senaste forskningen av en resultatrik läs- och skrivinlärning och hur ni i
		
praktiken stärker alla elevers kunskaper i läs- och skrivprocessen
•
•
•
•
•

Vilka är framgångsfaktorerna för en lyckad läs- och skrivundervisning? – ta del av aktuell forskning
Hur arbetar ni praktiskt och övergripande med läs – och skrivinlärning – vilka är framgångfaktorerna?
Läs- och skrivinlärning för elever med ADHD och Aspergers syndrom – aktuell forskning
Hur skapar ni möjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter inom klassens ram?
Så här handleder du lärarna i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter

Kristina Hellberg, universitetslektor, Stockholms universitet, ubildar specialpedagoger och speciallärare, och
lärare. Hennes forskningsintresse rör framför allt frågor kring inkludering, samt elever med neuropsykiatrisk
problematik som ADHD och Aspergers syndrom.

12.30 Lunch
13.30 Det viktiga arbetet som speciallärare/specialpedagog 2014
•
•
•
•
•

Hur kan du stärka din roll som speciallärare/specialpedagog?
Inkludering, vad är det? Beprövad forskning och praktisk erfarenhet
Åtgärdsprogram – hur får ni det att bli ett levande material och ingen hyllvärmare?
Vad ska dokumenteras och hur går du till väga?
Hur får ni till det viktiga samarbetet med lärarna och föräldrarna? – få konkreta metoder

Lillemor Aneer, specialpedagog, läromedelsförfattare och fil.mag. i specialpedagogik. Lillemor undervisar på
speciallärar- och specialpedagogprogrammen på Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

14.20 Kaffepaus
14.40 Lillemor Aneer, föreläsningen fortsätter
15.20 Moderator sammanfattar dagarna
15.25 Dagen avslutas

27/11 forts.
David Edfelt, leg psykolog, arbetar med utbildning, utredning och handledning
samt utveckling av organisationer och grupper. Han har arbetet inom förskola/skola,
barnpsykiatri och på Karolinska Universitetssjukhuset. David undervisar även på
Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus
12.00 Dagen avslutas

Mottagare:

MWS

Avsändare/returadress:
Kompetensteamet Stockholm AB
Box 3096
103 61 Stockholm

PRAKTISK INFORMATION
Specialpedagogik i skolan 2014
➠ Datum: 25–26 november
➠ Pris: 3 900 kr om anmälan sker innan 29 september och 4 900 kr om du anmäler

dig efter den 29 september. Moms tillkommer. I priset ingår lunch, förfriskningar
och dokumentationsmaterial.

Seminarium 27 november
➠ Pris: 1 900 kr om anmälan sker innan den 29 september. Pris 2 900 kr om
anmälan sker efter den 29 september
➠ Bekräftelse: Anmälningsbekräftelse och faktura sänds efter mottagen anmälan.
➠ Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm
Avbokningsregler & förbehåll: Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats
till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se. Vi reserverar oss för
förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser.

ANMÄLAN

➠ www.kompetensteamet.se
➠ info@kompetensteamet.se
➠ 08-410 281 50
™
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™
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Är ett utbildnings- och konferensföretag som arbetar med
konferenser och utbildningar inom såväl offentlig sektor
™
som inom näringslivet.
KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION

Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och utbildningar
specialutformade för våra deltagare.
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